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Disciplina 

Código  Nome  

QF531N Físico Química II (cursos 50+56) 

 

Turmas Horário Local 

A terça feira: 19-21h IQ02 

A sexta feira: 21-23h IQ02 

 

Docentes 
Francisco B.T. Pessine 

e-mail: pessine@unicamp.br 
Sala: E128 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
3 provas com igual peso e 1 exame, todos presenciais. Em nenhuma hipótese serão feitas 

avaliações não presenciais e/ou quaisquer outros tipos de avaliações. A prova substitutiva 

será aplicada apenas em casos previstos no Regimento Geral de Graduação. 

Média parcial das provas: MP = ⅓(P1 + P2 + P3) 

Nota mínima em cada prova: 3,0. Caso oposto, o aluno deverá fazer exame, independente 

da média parcial das provas. 

Média parcial mínima, independente da frequência, para o aluno fazer exame: 2,5. 

Média parcial mínima para dispensar o aluno de fazer exame: 7,0. 

Nota Final: NF = ½(MP + E) 

Presença mínima de cada aluno em aula: 75% das aulas 

33 dias letivos  64 aulas 

Presença mínima: 48 aulas 

Disponível em: https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2020/graduacao 

 

mailto:pessine@unicamp.br


Calendário  
Prova 1: 08Abr (quarta feira) 
Prova 2: 27Mai (quarta feira) 
Prova 3: 26Jun (sexta feira) 
Prova substitutiva: 03Jul (sexta feira) 
Exame: 15Jul (quarta feira) 
 

Outras informações relevantes 
Prova substitutiva: será aplicada apenas uma prova substitutiva, que irá substituir apenas 
uma das provas em que o aluno não compareceu. Essa prova apenas será aplicada apenas 
aos alunos que apresentarem documento válido, aceito pelo docente e pela Comissão de 
Graduação, justificando a ausência nas provas normais. A matéria da prova substitutiva será 
TODA a matéria lecionada no período letivo em questão, independente de qual prova será 
substituída. 
Lista de presença: o docente vai elaborar lista de presença, para cada dia de aula a ser 
lecionada, na qual irá constar, para cada aluno: RA; Nome; espaço para Assinatura oficial. 

 

 



 



Disponível em https://iqm.unicamp.br/sites/default/files/QF531%20-%20Físico-Química%20II.pdf 

https://iqm.unicamp.br/sites/default/files/QF531%20-%20Físico-Química%20II.pdf

